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Bestyrelsens beretning for 2014
Generelt
Bestyrelsens mere langsigtede arbejde sker ud fra ”DMR’s målsætning 2014-2016”, som blev vedtaget ved
sidste års repræsentantskabsmøde, og som har fire fokusområder: Integreret mission, udsendte
medarbejdere, formidling, mission og menighedsudvikling, og de forskellige aktiviteter som skal sætte os i
stand til at nå målene på disse områder.

Repræsentantskabsmøder
Der har i 2014 været afholdt to repræsentantskabsmøder, hhv. 28. april og 12. november 2014.
Det første møde 28. april 2014 fandt sted i Vejle, hvor der blev valgt en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse
består af formand Lars Mandrup, næstformænd Poul Erik Knudsen og Iver Larsen, og medlemmerne Sune
Skarsholm, Hanne Rosenberg og Bøje Pedersen. Referatet fra mødet er tilgængeligt på DMRs hjemmeside
Det andet møde fandt sted i København 12. november 2014, hvor temaet var ’Hvilken forskel gør
missionsorganisationer for kirke og verden?’, og hvor Knud Jørgensen og Ann Aldén holdt oplæg. Video fra
mødet er tilgængeligt på DMRs stream på Vimeo

Medlemsforhold
Dansk Armeniermission har ønsket at ændre deres status til associeret medlem. Operation Mission har
ønsket at udtræde af DMR-fællesskabet af økonomiske grunde. Spedalskhedsmissionen har ønsket at
udtræde af DMR-fællesskabet med henvisning til at organisationen ikke ser sig selv som
missionsorganisation, men som en trosbaseret NGO. Sundhedspersonalets missionsorganisation har
meddelt ønske om at ændre medlemsstatus, og overvejer om associeret medlemskab er en mulighed.

Samarbejdet mellem DMR og DMRU
Den tættere relation mellem DMR og DMRU, som indledtes i 2012, er fortsat i det forløbne år. Når vi i sin
tid fik en opdeling i to organisationer, skyldtes det udelukkende en praktiske forhold affødt af, at DMRU
administrerede midler fra Danida, som ikke må anvendes til forkyndende arbejde, og dette skal kunne
dokumenteres over for Danida. Men der er en stigende interesse hos de sekulære samarbejdspartnere for,
hvad en religiøs/kirkelig organisation kan bidrage med i udviklingsarbejdet, og en sådan afklaring kan et
tættere samarbejde mellem DMR og DMRU medvirke til.
En egentlig fusion mellem de to organisationer står ikke på dagsordenen, men vi ønsker fortsat et stærkt
fællesskab med hinanden og i videst mulig omfang at fremstå med én stemme.
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Samarbejdet er kommet til udtryk dels i den daglige sekretariatsdrift, hvor der er fælles medarbejdere i
forhold til administration, bogholderi og kommunikation, dels i forhold til fælles bestyrelsesmøde 22.
januar 2015, og dels i forhold til en række aktiviteter, så som Folkemødet juni 2014 og Økumenisk
Efterårskursus november 2014. DMRU har desuden arrangeret en værdifuld og inspirerende seminarrække
om international diakoni ved Kjell Nordstokke, og en seminarrække om udvikling og religion, begge dele
noget som har været værdifuldt for DMR.

Organisatoriske ændringer
Maria Nitzsch Hastrup er ansat som kommunikationsmedarbejder i en kombineret stilling sammen med
DMRU for en 2-årig periode fra 1. marts 2015-februar 2017.
Andreas Østerlund Nielsen er ansat som tovholder for Forum for Integreret Mission i alt 1 måned i perioden
august 2014-august 2015. Lone Møller-Hansen er ansat som tovholder for Forum for Menighed og Mission i
alt 1 måned i perioden august 2014-august 2015. Filip Buff Pedersen er ansat som tovholder for
Religionsfrihedsforum i alt 1 måned til og med august 2015.
På sekretariatet arbejder den heltidsansatte generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen, deltidsansatte
administrative medarbejder Birgitte Pedersen, og deltidsansatte bogholder Katrine Jakobsen. De to
sidstnævnte er også ansat af DMRU.

Arrangementer, fora og udvalg
DMR er et erfarings- og inspirationsforum i forhold til international mission. Den vigtigste måde, som DMR i
praksis er det på, er gennem 8 forskellige fora og udvalg i DMR regi. Målsætningen for alle fora og udvalg
er, at de arbejder med fælles udfordringer og problemstillinger. Der er i det forløbne år tilført dette område
flere ressourcer (jf. årsregnskabet), og der er til hvert forum knyttet en tovholder, som sammen med DMRs
sekretariat fastlægger program. Der blev i 2014 afholdt i alt 15 dagsarrangementer og et længere kursus i
de forskellige fora. I alt deltog 94 personer i de forskellige arrangementer:
Studieudvalget: Udvalget formidler missionsteologisk tænkning til medlemsorganisationerne og andre
interesserede.
 Facilitator: Jonas Adelin Jørgensen (DMR)
 2014: Studiedag 10. september 2014, (januar 2015 udsat til april 2015)
Økonomierfa: Økonomierfa understøtter det administrative arbejde i missionsorganisationerne.
 Facilitator: Klaus Leonhardt (Leonhardt Fundraising)


2014: Fundraisingkursus juni 2014, årligt øko-erfa møde 3. oktober 2014,

Forum for udsendte og familier: Denne gruppe fokuserer på håndteringen af udsendte medarbejdere både
personalemæssigt og strategisk.
 Facilitator: Maria Techow (CPE)
 2014: temadag med Marion Knoll for missionssekretærer og personalekonsulenter 7. november
2014, workshops for missionssekretærer og personalekonsulenter om ledelse august 2014,
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Voluntørforum: Gruppens aktiviteter sigter på at sætte organisationerne i stand til at bedst muligt
håndtere frivillig korttidsudsendte.
 Facilitator: Arne Kristensen (Viva)
 2014: lancering af temanummer af Ny Mission nr. 28 om volontører.
Formidlingsforum: formidlingen af missionsorganisationernes arbejde i et bredere kirkeligt bagland og i
sekulære medier.
 Facilitator: Morten Bonde (Mobo Com)
 2014: To workshops om video til web, oktober 2014 og marts 2015, fyraftensmøde om
superforedrag juni 2014
Forum for Menighed og Mission: Dette forum fokuserer på missionsprojekter, som har et klart
menighedsudviklende aspekt.
 Facilitator: Lone Møller-Hansen (Baptistkirken)
 To seminarer om menighed og mission med Knut Halten, maj 2015
Religions- og trosfrihedsforum:
 Facilitator: Birger Nygaard (ind til marts 2015), Filip Buff Pedersen (DMRU) indtil august 2015.
 2014: Kontakt og opfølgning til politikere, debat på Folkemødet juni 2014, høringer februar og
november 2014, materiale til NM nr. 27 om religionsfrihed,
Forum for Integreret Mission: integreret mission tænkningen vægter sammenhængen mellem
evangelisation og social transformation i kristen mission.
 Facilitator: Birgitte Stieper (DMRU) indtil juni 2014, derefter Andreas Østerlund Nielsen (MF)
 2014: Medlemsseminar oktober 2014 om integral mission og international diakoni, udgivelse af
undervisningsmateriale til organisationer og menigheder, temadage

Udgivelser
DMR har udgivet følgende titler i 2014:





Ny Mission nr. 26: Den mangfoldige kirke II
Ny Mission nr. 27: Religionsfrihed og religionsforfølgelse
Harald Nielsen: Bone Falk Rønne. En pioner i folkeoplysning og mission
Andreas Østerlund Nielsen, Sara Fischer Dirksen og Jonas Jørgensen: Et passioneret folk. Kirkens
svar på lokal og global nød

Alle udgivelser kan ses på DMRs stream på Issuu

I lyset af målsætning 2014-2016…
Hvordan tager beretningen sig ud i lyset af målsætningen for 2014-2016? I målsætningen er der nævnt fire
områder, som DMR specielt vil fokusere på i perioden 2014-2016. Det drejer sig om a) integreret mission,
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b) udsendte medarbejdere, c) formidling, og d) mission og menighedsudvikling. DMR har iværksat fora for
udsendte medarbejdere og mission og menighedsudvikling i 2014, og videreført forum for integreret
mission og formidling, og det er den væsentligste måde, som DMR har adresseret de fire fokusområder på.
Ansporet af de aktuelle begivenheder har DMR desuden taget initiativ til et religionsfrihedsforum og brugt
en del energi på arbejdet med religionsfrihed og religionsforfølgelse i 2014. Det har affødt positiv kontakt til
politikere og et øget fokus på området i DMR-fællesskabet. Temadagene om integreret mission og
menighed i oktober 2014 bidrog også til at sætte integreret mission på dagsordenen i
menighedstænkningen.
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